Klubb GO Bluetooth Wireless Portable Party Speaker with RGB lights

#23486

Draagbare draadloze partyluidspreker van 60W

Draagbare draadloze partyluidspreker met oplaadbare accu en RGB-lampen

Eigenschappen

• Krachtige sound met piekvermogen van 60W, RMS-vermogen
van 30W
• Werkt met elk audioapparaat (telefoon, tablet, computer en
andere audioapparaten)
• Ingangen: Bluetooth, micro SD, USB, aux en microfoon
• LED-lampen met RGB-kleuren die veranderen op het ritme van
de muziek
• Afspeelduur van 3 uur op vol volume; maximaal 9 uur
afhankelijk van volume en lampen
• Oplaadbare accu; micro-USB-oplaadkabel inbegrepen

Wat zit er in de verpakking
• Luidspreker

Systeem vereisten

• Aux-kabel

• Audiospeler (telefoon/tablet/computer/mp3-speler) met Bluetooth-aansluiting of
3,5 mm aux-aansluiting

• Micro-USB-oplaadkabel

• USB-lader (om de accu op te laden)

• Gebruikershandleiding
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Klubb GO Bluetooth Wireless Portable Party Speaker with RGB lights
Draadloze speaker die je party een boost geeft
Geen feestje zonder de juiste beat. De Trust Klubb GO 60W
Draagbare Bluetooth Party Speaker met RGB-Lichten brengt
de beats naar jou en je vrienden. Krachtig geluid, draadloos
en draagbaar design en een kleurrijke LED-lichtshow om je
dansmoves te begeleiden. Dit is jouw ultieme party starter.

Krachtige muziek in een draagbaar design
Met de Trust Klubb GO 60W Draagbare Bluetooth Party
Speaker met RGB-Lichten krijgt jouw partyaudio een
kwaliteitsupgrade. Vang de aandacht van al je vrienden met
het geluid van 60W piekvermogen en neem je muziek met je
mee – de Li-ion oplaadbare batterij geeft je tot 9 uur speeltijd
onderweg. Om het nog comfortabeler te maken komt de
Klubb GO in een draagbaar design met handgrepen, zodat je
‘m gemakkelijk kunt verplaatsen, en je kunt de speaker zowel
horizontaal als verticaal neerzetten.

Het draadloze partygeluid
Jij en je vrienden kunnen draadloos apparaten aan de speaker
aansluiten; speel om de beurt muziek af via Bluetooth. Met de
Wireless Link functie kun je zelfs twee van deze speakers aan
elkaar verbinden via Bluetooth voor een wijds stereogeluid.

Super compatibel met meerdere audio-ingangen
Of je voor draadloos geluid of geluid via een kabel gaat, is aan
jou. De Trust Klubb GO 60W Draagbare Bluetooth Party
Speaker met RGB-Lichten werkt met verscheidene
audioapparaten; bedien de speaker vanaf je telefoon, je
tablet, computer of andere audioapparaten om muziek te
spelen. Je kunt kiezen om af te spelen via Bluetooth, USB, aux
of micro SD.
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Klubb GO Bluetooth Wireless Portable Party Speaker with RGB lights
Lichten aan, feest aan!
Verlicht je moves met de geïntegreerde lichtervaring van deze
speaker. De Klubb GO heeft LED-lichten in RGB-kleuren die op
het ritme van de muziek veranderen. Selecteer jouw favoriete
kleursetting via knoppen op de bovenkant van de speaker en
zet het licht (en je feest) aan!

Ga los met bonus party features
Je feest moet memorabel zijn, dus hebben we een paar
cruciale partytrucjes geïntegreerd. Zo is er een bas boostknop
voor een direct donderend baseffect en je kunt je vrienden
aanmoedigen of karaoke-stijl gaan met de microfooningang –
inclusief epische echofunctie.
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Klubb GO Bluetooth Wireless Portable Party Speaker with RGB lights
ALGEMEEN
Type of speaker

Single unit

Height of main product
(in mm)

240 mm

Width of main product
(in mm)

470 mm

Depth of main product
(in mm)

240 mm

Weight of main unit

3800 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

AUX cable, microUSB cable

Wireless range

10 m

Bluetooth version

5.0

Controls

Bass, light color mode, lights
on/off, on/off, play controls,
treble, volume control

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

60 W

Power output (RMS)

30 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

130 mm

Driver units

4

Audio input

Audio output

None

Headphone connection

3.5 mm, Bluetooth, SD card,
USB
False

Microphone built-in

False

Microphone connection

True

True Wireless Stereo
(TWS)

True

POWER
Rechargeable battery

True

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell

Battery capacity (Wh)

29.6 Wh

Battery capacity (mAh)

4.000 mAh

Battery voltage (V)

7.4 V

Battery life (months)

36 month

Max battery life - music

9 hours

Power saving

True

Power cable detachable

True
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Klubb GO Bluetooth Wireless Portable Party Speaker with RGB lights
HEADPHONE
Speaker impedance

8 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable,
micro-USB charge cable

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
Compatible Consoles
tablet
General compatibility
Audio player
(phone/tablet/computer/mp3
player) with Bluetooth or
3.5mm aux connection
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